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Introdução 

 

A Associação Joseense para o Fomento da Arte e da Cultura (AJFAC) a partir de 11 de Julho de 2016 passou a ser denominada Associação para o 
Fomento da Arte e da Cultura (AFAC), com aprovação da Assembleia Geral da entidade, como também de seu Conselho de Administração.  É uma 
associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 12 de Setembro de 2007, cujo Estatuto Social encontra-se registrado no 2º Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos, com Regulamento de Compras registrado no mesmo cartório sob nº 
0363/2009.  

Está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob nº 09.203.173/0001-81. Está sediada à Rua Engenheiro 
Prudente Meirelles de Moraes, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos, SP. Foi qualificada como Organização Social de Cultura pelo Município de 
São José dos Campos, por meio do Decreto Municipal nº 12.955/08 em 28 de Fevereiro de 2008 apoiada pela  Lei Municipal nº 6.469/2003. 

A entidade é regida por um Estatuto Social e seus regulamentos, por Associados Fundadores que participam ativamente das suas Assembleias. Conta 
com um Conselho de Administração por Membros Natos (representantes do Poder Público e Entidades da Sociedade Civil) e Membros Eleitos 
(representantes dos associados fundadores e pessoas de notória capacidade profissional), que se reúnem trimestralmente sob a coordenação de seu 
Presidente (Sr. Satoshi Yokota) e é representada por sua Diretora Geral (Angela Maria Tornelli Ribeiro). 

 
O Centro da Juventude é um espaço público municipal, sob a gestão da Secretaria de Promoção da Cidadania desde 2013. Aonde vem promovendo 
uma série de atividades culturais, esportivas, educativas, lazer e de entretenimento para a população da cidade, com ênfase para a população da 
Região Sul, onde se encontra instalado. Cerca de 50 mil pessoas frequentam o local mensalmente em busca das atividades culturais, esportivas e de 
lazer, onde os frequentadores mais ativos são os adolescentes, idosos e famílias.  

Com 47 mil metros quadrados de área total, o Centro da Juventude conta com pavilhão de eventos, quadra de esportes, pista de skate e patins, área 

verde, quadra de areia, pista para caminhada, academia ao ar livre, biblioteca, espaço para exposições, auditório, entre outros espaços multiuso, como 
sala de informática com acesso gratuito à internet e cozinha experimental.  

Através da parceria da Prefeitura com a AFAC, são oferecidas à população pelo menos 300 horas de programação mensal, chegando a mais 
de 10 horas de atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer. 
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Contrato de Gestão 24.892/11 
 

Através de Aditamento no Contrato de Gestão que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Associação Joseense para o 
Fomento da Arte e da Cultura objetivando o estabelecimento de uma parceria com a finalidade de promover, fomentar e gerenciar projeto voltado a 
ações culturais, artísticas e de lazer no Centro da Juventude, no Município de São José dos Campos. 

Acessibilidade - o Centro da Juventude conta com sinalização sonora de acesso para pessoas com deficiência (sinal sonoro de trânsito), placas de 
sinalização em Braile, acervo em Braile, áudio livros, filmes com áudio descrição, piso tátil, banheiros adaptados, rampas, corrimão em braile, 
elevador em braile, academia ao ar livre adaptada, biblioteca inclusiva, jardim sensorial, acesso a todos os espaços do centro e oferece esportes 
adaptados para pessoas com deficiência, como judô, bocha e dança livre. Além do mais, possui uma Academia ao Ar Livre adaptada para pessoas 
com deficiência - o espaço conta com um monitor de educação física para recepção e acompanhamento nas atividades realizadas na academia 

 
Objetivo  
Implantar gradativamente atividades culturais, de lazer, qualidade de vida e preservação dos bens materiais e imateriais, transformando o Centro da 
Juventude gradativamente um espaço público de pertencimento da sociedade.  
Oferecer uma série de oficinas gratuitas para todas as idades, como: balé adulto e infantil, dança de salão, danças urbanas, teatro adulto, boxe chinês, 
Kung Fu, Tai Chi Chuan, Yoga, Ritmos e oficina de Slackline.  
Promover a inserção de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais nas atividades cotidianas do Parque. 
 
 

Para atender aos objetivos propostos, as atividades foram estruturadas em grupos, conforme estabelecido a seguir: 
 
 
Grupo I - Realizar a Gestão administrativa do Centro da Juventude, com equipe de colaboradores. 
Grupo II – Realizar Atividades relacionadas a Projetos Culturais, Lazer e Qualidade de Vida. 
Grupo III - Projetos Culturais Extramuros para população em situação de risco social para promoção da Cidadania 
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GRUPO I – ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CENTRO DA JUVENTUDE. 
Período de 2014 a 2016 

 
 
 

 
      Tabela 1: Atividades relacionadas à Gestão Administrativa do CJ, período 2014 a 2016. 
 

Atividades  Resultados 

 
Formação e estruturação da Equipe de Gestão, funcionários e 
colaboradores (CLT) e sempre de acordo com Regulamento para 
Contratações de Pessoal da AJFAC. 

 
Membros da Equipe de Gestão Administrativa e Cultural contratados 
através do Regime da CLT.  

 
Elaboração das Normas para a ocupação e utilização do CJ 
- Planos para manutenção e conservação do espaço, do Pavilhão 
Principal, instalações elétricas, hidráulicas e áreas verdes.  

 
Efetuado e Implantado - Regulamento CJ 
Efetuado e Implantado - Plano de Manutenção das Áreas Externas 
Efetuado e Implantado - Plano de Manutenção das Edificações 
Elaborado e Implantado Plano de Segurança Patrimonial  
Elaborado Diagnóstico do Sistema de Iluminação do CJ 

 
Instalação de Infraestrutura para Manutenção e Conservação e 
das áreas verdes e das edificações do CJ 

 
Adquiridos equipamentos para manutenção e conservação do CJ  

 
Instalação de Infraestrutura para Segurança no CJ  

Apoio e gerenciamento no Processo Seleção para Contratação de Empresa 
Especializada em Vigilância pela Prefeitura. 
Gestão da Vigilância Externa  – Porteiros  e Vigilantes 24 horas/dia 
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GRUPO II – ATIVIDADES RELACIONADAS A PROJETOS CULTURAIS, LAZER E QUALIDADE DE VIDA NO CENTRO DA JUVENTUDE.   
Período 2014 a 2016 

 
      Tabela 2: Atividades relacionadas a Projetos Culturais, Lazer e Qualidade de Vida no Centro da Juventude,  período 2014 a 2016. 

Atividades Resultados 

 
 
 
 
 
 
Implantar Projetos Culturais no Centro da Juventude 
 Considerando todos os espaços e as estruturas de lazer já existentes no 
Centro da Juventude, uma gama de atividades culturais foram implantadas no 
local, todas bem aceitas pelos frequentadores. 
 

o Música no Quiosque (toda 2ª feira a noite) 
o Cinema ao Ar Livre (quinzenal) 
o Biblioteca especializada para Crianças em Adolescentes 
o Biblioteca com Projeto Obatalá (Especializada na 

Cultura Negra) 
o Piqueniques de Leitura  
o Encontros Literários na Biblioteca 
o Aulas de Artesanato  
o Exposições de Artes  
o Clube do Xadrez   
o Festival de Dança Circular 
o Festival CONTAÍ  
o Aulas de Culinária 
o Aulas de Yoga 
o Aulas de Zumba 
o Atividades educativas para crianças 
o Baile Aberto 
o Vem Brincar 

Atividades Resultados 

 
 

Implantar Projetos para Qualidade de Vida, 
(Numa perspectiva de prevenção e promoção à saúde, bem estar e 
conhecimento de hábitos saudáveis) 

 
 

 

o Jardim de Ervas Medicinais        
o Cursos de Compostagem  
o Playground para crianças 
o Academia ao Ar Livre 
o Tai Chi Chuan – terças e sábados 
o Yoga – sábados 
o Pilates no solo - sábados 
o Alimentação Saudável 
o Palestras para Idosos 
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GRUPO III – PROJETOS CULTURAIS EXTRAMUROS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL PARA PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA - Período 2014 a 2016 

Tabela 3: Atividades relacionadas a Projetos Culturais Extramuros, para população em risco social (Bairros Jardim São José II e Frei Galvão), 
2014 a 2016. 

Atividades Resultados 

 
Capacitação de mulheres do Bairro Jardim São José II, para 
produção de artesanato, dentro do conceito da Economia 
Solidária.  

 
o Aulas de Artesanato e Qualificação das artesãs para Venda da 

Produção considerando o rendimento  e qualidade do produto. 
o Vendas no Centro da Juventude e Parque Vicentina Aranha.   

 

 
Capacitação de mulheres do Bairro Frei Galvão  para produção de 
artesanato, dentro do conceito da Economia Solidária. 

 
o Aulas de Artesanato e Qualificação das artesãs para Venda da 

Produção considerando o rendimento  e qualidade do produto. 
o Vendas no Centro da Juventude e Parque Vicentina Aranha.   

 

Projeto social de apoio às Crianças e Adolescentes no Bairro Jardim 
São José II, como forma de Valorização da Cultura Negra no Bairro 
Campos de São José, onde 60% da população é negra. 
 

 
o Projeto Obatalá 
o Projeto de Percussão – “Tocando o Futuro”  

 
 
Formação de grupos de arte, cultura e cidadania nos territórios.  
 

 
o Coral Comunitário: 12 encontros semanais de 02 horas (3 meses) 
o Grupo de Dança Afro-brasileira, constituído por adolescentes.    
o “Terças Culturais” no Bairro Jardim São José II 

 

 
 
Conhecendo outras formas de Música 
 

 

o Apresentação da Orquestra Sinfônica de São José dos Campos no 

Bairro Jardim São José II  

o Apresentação da Orquestra Sinfônica de São José dos Campos no 

Bairro Frei Galvão  
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COMENTÁRIOS FINAIS 

 O Centro de Juventude é um espaço ímpar, com excelente infraestrutura, onde a gestão administrativa do local, como também na implantação de 
projetos culturais, esportivos e de lazer está a cargo da AFAC (Associação para o Fomento da Arte da Cultura) desde 2014. A Biblioteca foi implantada 
com consultoria da AFAC e, conta com um acervo de mais de 3 mil livros. É um espaço também para leitura de jornais diários e revistas, com 
computadores e internet com acesso gratuito. Um ambiente propício para concentração, para estudo e pesquisa, além de uma agenda com 
programação específica, como contação de histórias, teatros e oficinas, com o propósito de estimular a leitura. O fluxo de público é de  cerca de mil 
pessoas por mês. Esta Biblioteca faz parte da Rede de Bibliotecas Inclusivas onde as pessoas com deficiência, tem um acervo dedicado especialmente 
a elas. Conta com livros em Braille, áudio livros e filmes com áudio descrição. Por meio da biblioteca também é possível, solicitar, gratuitamente, 
qualquer livro em Braille e receber em casa, por meio dos Correios, em uma parceria com o Governo Federal. Além disso, o espaço possui um acervo 
com cerca de 300 livros que fazem parte do Projeto Obatalá de valorização da cultura negra, onde o acervo é referência para pesquisa sobre a arte, a 
cultura e a história do negro, no Brasil e no mundo.  

Possui com Auditório com capacidade para 300 pessoas sentadas, é um espaço que recebe eventos das mais diversas categorias e, um  Pavilhão, com 
3.560 metros quadrados, com capacidade para sete mil pessoas, recebe grandes eventos, como shows, apresentações clássicas, encontros religiosos, 
entre outros. Além de Salas Multiuso que recebem reuniões, formações, debates, entre outros.  

Para as atividades esportivas, conta com Quadra de Areia que recebe praticantes de vôlei, futebol de areia e serve também como espaço para prática 
de beach soccer e Quadra de Cimento, cercada com alambrado, está reservada a pratica de futebol de salão, basquete e atividades aeróbicas. Numa 
Pista de Skate, com 52 m², jovens de diferentes classes sociais e diversos bairros  praticam atividades de Skate, BMX e patins. Skate, BMX e patins.  

O Espaço Conviver é destinado ao lazer, ao relaxamento e à contemplação da natureza. Conta com uma área verde para descanso e brincadeiras 
infantis. Conta ainda com um Espaço de Descanso, com bancos sob as flores, o espaço é tranquilo e conta com área verde e sombras, propício para a 
leitura de um livro ou um tempo de descanso. E, o Eco Parque Infantil é dedicado às crianças, que podem se divertir com segurança numa área verde 
e sob as árvores. Os brinquedos são confeccionados em madeira (eucalipto tratado). 

Conhecido como um espaço plural e democrático, o Centro da Juventude é um espaço público humanizado e todas as suas particularidades fazem 
com que ele tenha se tornado um novo espaço cultural e esportivo na Região Sul da cidade. 

 

São José dos Campos 01 de Novembro de 2016                                                                                                                                    Angela Maria Tornelli Ribeiro 
Diretora Geral - AFAC 


